
Portaria n"

Art. 2o
deverá:

DES IGNÀÇÀO DE FISCÀI DE CONTR,ATO

Contrato tlo .

Ref. Procêsso no. PREGÃO N" 005/2020-PE
objêto Contratual: Aquisição de materiais
faboratório, pa.ra suprir as necessidades do
Mun j.cipal de Saúde.

Designd servidor para
acompanhar e f isca f izar
a execução deste
cont ra to .

20200L85

pa Ia
Fundo

O (a) ST (a) ADRIANO DE AGUIAR COUTINHO, SECRETÁRIO

MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuiçÔes legais,
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 2l de
junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a (o)

EUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, COMO CONTRATANTE E

DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME.

RESOLVE:

Art. 1o - Designar o(a) servidor (a) SORAIÀ MENDES

SILVA BATISTA , CPE no 815.098.L22-53, pâra acompanhar
fiscalizar a execuÇão do objeto contratado.

DA

e

Detern.inar que o fiscal ora designado

I - zelar pelo fj-e1 cumprimento do contrato, anotando
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessárj-o à regularização das

fal-tas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados e/ou materials fornecidos pela CONTRATADA' em

periodicidade adequada ao objeto do contrato' e durante o

"".l-, 
periodo de validade, eventualmente' propor a

autoriãade superior a aplicação das penalidades
Iegalmente estabelecidas ;



III- atestar, formafmente, nos autos dos processos,
as notas fiscais relativas aos serviÇos prestados e/ou
aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao
Einanceiro para pagamento,

À!t.
publ ique-se ,

Dê-se ciência ao servidor designado e

Àrt. 40
publicaçào.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Art. 5" Revogam-se as disposiçÕes em contrário,

Regj-stre-se,

Publ- ique- se,

Cumpra-se.

ITA UBA A, 16 de Junho de 2020

IANO DE AGUIAR COUT I NHO

SEC TÁRIo MUNICIPAI DE SAÚDE

GESTOR (A) DO CONTRATO
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